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1. Natuurrijk Limburg – Coöperatie én Stichting
1.1 Algemeen
Op 12 juni 2013 is het startschot gegeven voor Natuurrijk Limburg. In deze vijf jaren is l veel
veranderd. Natuurrijk Limburg is gestart als stichting met een Raad van Toezicht en Raad van
Advies. Door de invoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is naast de
stichting ook een coöperatie Natuurrijk Limburg opgericht. Samen met de inmiddels ca 1300
leden van de coöperatie wordt het ANLb uitgevoerd. De coöperatie heeft een bestuur en
ledenraad.
Natuurrijk Limburg heeft geen mensen in dienst. Alle arbeid wordt extern ingehuurd. De
arbeid wordt verricht in opdracht van de stichting Natuurrijk Limburg. De werkzaamheden
voor de coöperatie worden dan ook door de stichting Natuurrijk Limburg uitgevoerd.
Schematisch ziet de organisatie er als volgt uit:

Figuur 1: Organisatieschema Natuurrijk Limburg

De coöperatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb met en voor haar leden.
De benodigde arbeid/expertise wordt ingehuurd bij de stichting NaLi (en in kleine mate de

landelijke koepelorganisatie BoerenNatuur (voorheen Boerennatuur.nl). De werkorganisatie
van Natuurrijk Limburg valt dus feitelijk binnen de stichting.
Naast het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het ANLb voert de stichting
meerdere taken uit. Het gaat hierbij om beheer van natuurterreinen in opdracht van derden,
realisatie natuur middels de SKNL (Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap),
gebiedsontwikkelingsprojecten, soortenmaatregelen en andere projecten. De stichting
wordt bestuurd door het bestuur (directie) en heeft een Raad van Toezicht. De samenstelling
van de Raad van Toezicht van de stichting Natuurrijk Limburg is gelijk aan de samenstelling
van het bestuur van de coöperatie Natuurrijk Limburg.
Natuurrijk Limburg is gevestigd te Roermond. Leden van de coöperatie zijn deelnemers van
het ANLb en tevens van de uitvoeringscollectieven waartoe ze op basis van hun adres in
gelegen zijn. Contributie wordt enkel aan het uitvoeringscollectief betaald. De
uitvoeringscollectieven vormen een belangrijk onderdeel van de organisatiestructuur. Zij
hebben direct (via veldmedwerkers) contact met de deelnemers en staan met de voeten in
de klei. Door de wisselwerking tussen de uitvoeringscollectieven ontstaan ideeën voor
projecten, beter beheer en draagvlak bij deelnemers.

1.2Organisatie
1.2.1 Coöperatie Natuurrijk Limburg
1.2.1.1 Ledenraad
De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie Natuurrijk Limburg. Toegang tot de
ledenraad hebben vertegenwoordigers vanuit de uitvoeringscollectieven Vereniging
Innovatief Platteland (VIP), Plattelandscoöperatie (PC), Boeren met Natuur (BmN) en
Natuurrijk Limburg Zuid (NaLi Zuid). De uitvoeringscollectieven hebben binnen de achterban
vertegenwoordigers voor de ledenraad bereid gevonden. Deze zijn per 31 dec 2017:
VIP:
PC:

BmN:
NaLi Zuid:

Sef Janssen (S)
Ger Roersch (F)
Anton Geijsen (F)
Wim Hoogeveen
Jan Visser (S)
René Berden (S)
Jo Sonntag (F)
Johannes d’Ansembourg (F)
Louis Gerrickens (F)
Annelies Heijnen (S)
Richard Smeets

Een aantal leden hebben tevens zitting in een commissie (financiën (F), strategie (S)). In deze
commissies worden zaken verder uitgediept en adviezen opgesteld ten behoeve van de
ledenraad.
De ledenraad is voor het eerst bij elkaar geweest op 7 december 2016. Tijdens deze
bijeenkomst zijn de statuten en organisatie van zowel stichting als coöperatie NaLi toegelicht
en is de begroting 2017 besproken. Tevens zijn huishoudelijk reglement en strategisch plan
2020 vastgesteld. Door de voorzitter van de landelijke koepel Boerennatuur is een bevlogen
presentatie gegeven over natuurinclusieve landbouw.
In 2017 is de ledenraad slechts eenmaal bijeen geweest. Naast de ledenraad zijn de
strategische en financiële commissie ook eenmaal bijeen geweest. Voor 2018 is een
jaarcyclus opgesteld opdat het aantal contactmomenten en de invloed toenemen.
De belangrijkste besluiten van de ledenraad hebben betrekking op het vaststellen van
begroting en jaarcijfers alsmede de strategie van de coöperatie. De ledenraad beoordeelt
het functioneren van het bestuur.

1.2.1.2 Bestuur
Het bestuur van de coöperatie Natuurrijk Limburg bestond in de verslagperiode uit de
volgende leden:
-

Pieter van Melick (voorzitter)
Herman Vrehen (penningmeester)
Frederik Nijpjes
John Verhoijsen
Theo Hanssen
Ton Lenders
Cep Smeets

Het bestuur stelt jaarlijks de begroting en werkplan op en voert conform vastgestelde
plannen uit.
Het bestuur is in 2017 6 keer bijeen geweest waarvan 1 bijeenkomst extra georganiseerd
was in het kader van de uitbetaling ANLb over het beheerjaar 2016. Het bestuur van de
coöperatie vormt tevens de Raad van Toezicht van de stichting Natuurrijk Limburg en heeft
derhalve meerdere aandachtsvelden dan het ANLb.
In die hoedanigheid heeft het bestuur van de coöperatie, of liever de Raad van Toezicht van
de stichting Natuurrijk Limburg zich ook bezig gehouden met enkele relevante thema’s
omtrent natuurinclusieve landbouw, opzet landschapsfonds e.a.z. Tevens is hard gewerkt
aan de verbeteringen rondom het financiële systeem waarop gerapporteerd wordt, zijn
ervaringen opgedaan met het Kwaliteitshandboek ANLb, en is meer focus gekomen op het
besturen van Natuurrijk Limburg.

1.2.2 Stichting Natuurrijk Limburg
1.2.2.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft dezelfde samenstelling als het bestuur van de Coöperatie en is
derhalve in 2017 vijf keer bijeen geweest. In samenwerking met directie van Natuurrijk
Limburg is gewerkt aan de bij Natuurrijk Limburg relevante thema’s te weten: Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer, Natuurontwikkeling, Natuurbeheer en Projecten
(gebiedsontwikkeling, soortenbescherming e.a.). Zoals ook reeds beschreven in paragraaf
2.1.2 is de Raad van Toezicht ook bezig geweest met de thema’s natuurinclusieve landbouw
en landschapsfonds.

1.2.2.2 Bestuur
Het bestuur van de stichting Natuurrijk Limburg wordt vormgegeven door de directie
(directeur). De directeur van de werkorganisatie stelt het beleid voor en voert dit uit. Verder
heeft de directeur de leiding over de werkorganisatie.

1.2.3 Werkorganisatie
De werkorganisatie voert werkzaamheden uit namens de stichting Natuurrijk Limburg en
vanuit die hoedanigheid worden ook de werkzaamheden uitgevoerd namens de Coöperatie
Natuurrijk Limburg.
De werkorganisatie heeft zich in 2017 met name gericht op de uitvoering van het ANLb (in
opdracht van coöperatie Natuurrijk Limburg), natuurontwikkeling, natuurbeheer en de
uitvoering van diverse projecten. Natuurrijk Limburg heeft geen mensen in dienst. De
mensen in de werkorganisatie worden ingehuurd bij externe partijen (LLTB, Arvalis, Horizon
Advies).
Op 1 januari 2017 had de werkorganisatie een vaste omvang van in totaal 4,1 FTE (5
personen). Daarnaast werk Natuurrijk Limburg met een flexibele schil met ondersteuning
voor de werkorganisatie, veldmedewerkers, bedrijfsadviseurs. In totaal zijn dit 10-12
personen die ad hoc ingehuurd worden. In het jaar 2017 is de samenstelling van de
werkorganisatie niet gewijzigd.

2. Resultaten
Natuurrijk Limburg is een dynamische en jonge organisatie. Dat betekent dat er dagelijks
kansen gegrepen en uitdagingen aangenomen worden. Dat leidt er toe dat er soms sprake
kan zijn van chaos, geregisseerde chaos wel te verstaan maar ook dat resultaten soms
moeilijk te beschrijven zijn. Zeker ook omdat veel onze activiteiten zich richten op een
beweging of transitie.
Dit hoofdstuk richt zich 1. op de resultaten 2017 en 2. op resultaten die ‘toekomstgericht’
zijn. De resultaten worden beschreven zonder onderscheid te maken tussen de stichting en
coöperatie Natuurrijk Limburg.

2.1 Resultaten 2017
In het werkplan 2017 zijn de reeds bekende thema’s benoemd. Hieronder wordt per thema
beschreven welke resultaten zijn behaald.

2.1.1 Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
De resultaten van het ANLb blijven zich door de tijd ontwikkelen. De resultaten kunnen op
een aantal vlakken beschouwd worden. Vanuit overheden wordt ons op verschillende
manieren ‘de maat’ gemeten. Het gaat hierbij om vooral efficiëntie en effectiviteit. Zowel op
de organisatorische kenmerken als op ecologisch doelbereik. Het doel is om met zo weinig
mogelijk middelen een optimaal resultaat te behalen.
Op 1 januari 2017 had de gebiedsaanvraag een omvang van € 4.874.366,- beschikbaar voor
een totale omvang van ruim 2050 hectare. Voor 2018 hebben we door een tweetal
aanvullende gebiedsaanvragen een gebiedsaanvraag met een omvang van bijna 2400
hectare waarmee een vergoeding (incl transitiekosten) á € 6.389.782,- is gemoeid. Deze
beschikking is nog niet definitief. De aanvullende gebiedsaanvragen hadden betrekking op
het oversluiten van landschapsbeheer, stimuleren Maasheggen-landschap en
Patrijzenbeheer.

Figuur 2: Patrijzenkuikens in de akker (foto Harm Kossen)

Tegelijkertijd is veel energie gestoken in het feitelijke beheer door middel van
deelnemerbegeleiding. Bijna 70% van het landschapsbeheer is inmiddels bezocht waarbij het
bestaande beheer is geregistreerd in een digitaal systeem BOOM (Beheer Op Maat). In deze

app kan een beheerplan worden opgenomen alsmede geregistreerd worden wanneer
beheer heeft plaatsgevonden.

2.1.2 Natuurontwikkeling
De ontwikkelingen rondom het dossier natuurontwikkelingen gaan onverminderd voort. In
2017 is namens 14 grondeigenaren in totaal voor 63,06 hectare goudgroene natuur
gerealiseerd. Voor deze grondeigenaren is het hele traject van begin tot eind (vestigen
kwalitatieve verplichting) georganiseerd door onze gebiedsmakelaar. Tevens worden de
grondeigenaren waar mogelijk begeleid in de inrichting (op basis van opgesteld
inrichtingsplan) en beheer van de gerealiseerde natuurterreinen.

Figuur 3: 18 ha natuurontwikkeling Roerdal (foto Marc Niessen)

Naast de genoemde hectares natuur zijn als gevolg van de contacten met grondeigenaren
nog diverse resultaten behaald. Er hebben grondruilingen plaatsgevonden waardoor goede
landbouwgrond voor de landbouw behouden blijven en er is een gerangschikt
Natuurschoonwet Landgoed gerealiseerd.
De gerealiseerde natuur is onderdeel van een partnercontract (met jaarschijven) met
provincie Limburg. Vanuit de jaarschijven worden de vergoedingen voor afwaardering en
inrichting vergoed. De begeleiding hiertoe is eveneens door gebiedsmakelaar verzorgd.
Vanuit natuurontwikkeling is meegedacht en ontwikkeld in de diverse casussen die nog
voorliggen. Er zijn gebiedsontwikkelplannen ontwikkeld voor de Niers, casus Vliegenkamp en
casus Flinkeven. Tenslotte is een gebiedsaanvraag voorbereid voor jaarschijf 2018 waarin
100 hectare nieuw te vormen natuur is aangevraagd waarbij de ambitie is om 200 hectare te
realiseren conform het principe “Landbouw met Natuur”. Deze wordt in 2018 verder
ontwikkeld.

2.1.3 Natuurbeheer
In 2017 hebben een tweetal beheerprojecten gelopen onder supervisie (in opdracht van)
Natuurrijk Limburg. Het gaat hierbij om de projecten Lollebeek (Noord Limburg) en
Merkelbeek (Zuid Limburg).
Het project Lollebeek is een beheeropdracht namens Waterschap Limburg waarbij met twee
boeren en een zorgboer het natuurgebied rondom de Lollebeek wordt beheerd. De totale
opdracht bestaat uit het beheer van bijna 13 hectare grasland inclusief 5 poelen, 3 km
wandelpad en onderhoud raster.

Figuur 4: Plangebied Lollebeek

Het beheerproject Merkelbeek betreft het beheer van een stuk compensatienatuur van de
Provincie Limburg in het kader van de realisatie buitenring Parkstad. Het gaat om een
opdracht waarbij ruim 4 ha kruidenrijke akkers, 225 meter knip- en scheerheg, 1,18 ha
hoogstamboomgaard en 2 solitaire bomen beheerd worden conform beheervoorschriften
behorend bij de betreffende ANLb-pakketten

Figuur 5: Beheer compensatienatuur Merkelbeek (foto Peter Erkens)

Naast bovenstaande beheeropdrachten is in 2017 hard gewerkt aan het continueren en
uitbreiden van beheeropdrachten met onze agrariërs. Belangrijke focus ligt op het gebied
Ooijen-Wanssum. Hier wordt in het kader van Ruimte voor de Rivier een
gebiedsontwikkeling gerealiseerd waarbij een gebied van ruim 500 hectare natuur
aaneengesloten wordt gerealiseerd. Het eigendom ligt momenteel bij Rijkswaterstaat,
Provincie Limburg, Staatsbosbeheer en enkele particulieren (hier wordt nog mee gesproken).
Zodra gereed en ingericht zal Natuurrijk Limburg een rol proberen te krijgen bij het totale
beheer. Hiertoe zijn, ondanks de nodige strubbelingen, de piketpaaltjes geslagen.

2.1.4 Projecten
Niers
De afgelopen jaren is Natuurrijk Limburg in opdracht van Waterschap Limburg (en
voorganger) intensief betrokken geweest bij het gebiedsproces de Niers. In 2017 heeft dit
een vervolgopdracht opgeleverd met als doel om te komen tot een afronding van het traject.
Deze afronding betekent dat concrete afspraken met grondeigenaren worden gemaakt
opdat ruimte voor water, natuur én landbouw gecreëerd kan worden in het gebied en
waardoor een structurele oplossing wordt geboden voor wateroverlast. Helaas is het project
in 2017 nog niet afgerond. Dit in verband met problemen met betrekking tot de
opschoonactie Niers welke als randvoorwaarden door alle partijen was meegenomen. Wel
zijn vergaande afspraken gemaakt met betreffende ondernemers/particulieren om te komen
tot een definitieve afronding. Het gaat hierbij om maatregelen/afspraken in het kader van
natuurontwikkeling en natuurinclusieve landbouw.

Figuur 6: Reeds gerealiseerde (particuliere) natuur Niersdal (foto Marc Niessen)

Pilot Noorbeek (+ haalbaarheidsstudie Landschapsfonds)
In opdracht van Provincie Limburg is in samenwerking met St Instandhouding Kleine
Landschapselementen (IKL) een tweeledig onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een
landschapsfonds alsmede een nader onderzoek voor pilotgebied Noorbeek voor zowel
kansen op het gebied van landschap als realisatie N2000-doelen (door uitspoeling nutriënten
te verminderen/voorkomen). Het project wordt in 2018 afgerond.
Voorlopig mag geconcludeerd worden dat het opzetten van een landschapsfonds haalbaar
is, mits klein wordt gestart. Het animo voor financiering zal langzaam op gang moeten
komen en de acquisitie vergt tijd en veel inspanning. Het animo om landschap te realiseren
lijkt erg groot, getuige ook de pilot Noorbeek waar veel grondeigenaren aangeven mee te
willen doen. Ook het animo voor het nemen van maatregelen om uitspoeling van nutriënten
tegen te gaan kan rekenen op behoorlijk wat steun, mits hier structurele vergoedingen
tegenover staan.
Meer natuur voor pittig fruit
Het project “Meer natuur voor pittig fruit” is een Interreg-project wat voornamelijk door IKL
wordt uitevoerd maar waarbij Natuurrijk Limburg projectpartner is. Doelstelling is om de
krachten te bundelen om meer natuur in de fruitteelt te bewerkstelligen waarbij de focus op
de wilde Bij ligt. Verdere versterking van biodiversiteit en economische zekerheid moet
leiden tot een win-win voor de 100 fruittelers die we in het totale project (15 in Limburg)
willen bereiken. In Limburg zijn vele bijeenkomsten georganiseerd, bijenhotels gekocht en
geplaatst en landschapselementen worden nog aangeplant. De doorlooptijd van het project
is t/m 2018 (wellicht uitloop mogelijk).

Figuur 7: Interreg - project "Meer natuur voor pittig fruit"

Natuurcollectief
In 2017 is door het natuurcollectief Natuurrijk Limburg en Stichting IKL een aanvraag
ingediend namens bijna 40 deelnemers aan natuurbeheer. De totale omvang van de
beheervergoeding bedraagt bijna € 75.000,- (vanaf 2018). De grootste posten bestaan uit
beheer van natuurlijke graslanden en landschapsbeheer. Voor het beheer in 2017 was reeds
een aanvraag ingediend voor een beheerbedrag totaal á € 46.000,-. Naast het organiseren

en coördineren van natuurbeheer zijn er ambities om breder actief te worden in het
natuurdomein. Hiertoe zal in 2018 een aanpak beschreven worden.
Soortenmaatregelen
Onderdeel van afspraken partnercontract jaarschijf 2014 waren inrichtingsmaatregelen
nemen voor specifieke beschermde soorten. In voorbereiding op het ANLb zijn al in 2015 al
een heleboel inrichtingsmaatregelen genomen om een vliegende start mogelijk te maken. In
2016 en 2017 zijn nog meer inrichtingsmaatregelen genomen van nieuw beheer. Dit is naar
aanleiding van een veldbezoek door de veldmedewerker op basis van geconstateerde
kansen om bestaand beheer verder te versterken. In sommige gevallen was het nemen van
maartregelen nodig om bestaand beheer ANLb-waardig te maken en dus als voorwaarde
voor het voortzetten van bestaand beheer onder het ANLb. In 2017 zijn de
inrichtingsmaatregelen vrij beperkt:
Inrichtingsmaatregel
Graft
Struweelhaag
Scheerheg
Raster

Meters
200
2101
607
3200

Tabel 1: Gerealiseerde inrichting tbv soortenmaatregelen 2017

Met de reeds eerder aangekondigde aanvullende gebiedsaanvraag en ANLb beheer 2018
worden er weer veel meer inrichtingsmaatregelen genomen.
Inventarisatie landschapselementen/kwaliteitsschouw en beheermonitoring
Na controles door de NVWA en steekproeven door onze (veld)medewerkers in 2016 bleek
dat veel achterstallig beheer van landschapselementen of onjuiste pakketten was/waren
toegevoegd aan het ANLb. Met deze informatie en met het doel om meer ecologisch
resultaat van het ANLb mogelijk te maken heeft Natuurrijk Limburg besloten om alle
beheereenheden te bezoeken, te beoordelen (kwaliteitsschouw en beheermonitoring) en
afspraken te maken met deelnemers over maatwerk beheer. Hier hebben de
veldmedewerkers in 2017 het grootste deel van hun NaLi tijd gestoken. Naar verwachting is
70% van landschapsbeheer bezocht. Bij de bezoeken en voor de registratie wordt het
beheerplanningsprogramma BOOM gebruikt. Natuurrijk Limburg neemt zelf het grootste
deel van de kosten op zich. Provincie Limburg heeft toegezegd om een bijdrage te doen van
€ 20.000,- daar het probleem ontstaan is doordat het beheer jarenlang (zelfs decennialang)
nooit is gecontroleerd.
Collectieve plannen SNL-a
Beheerders met SNL-a (en Groenblauwe Diensten) beheerovereenkomsten zijn in 2015 en
2017 benaderd voor een overstap naar het ANLb. Sommige van deze beheerders zijn (nog)
niet overgestapt, en bij enkelen is de overstap niet mogelijk omdat het beheer niet voldoet
aan de doelen van het ANLb. Deze mensen kunnen het bestaande contract uitzitten en
hebben daarna geen recht op overstap meer.

Voor de meeste contracten hoeft niets meer te gebeuren. Uitzondering zijn de SNL-a
contracten afgesloten in 2014 onder de gebiedsoffertes, een voorloper op het ANLb, waarbij
een gebiedscoördinator (4 in Limburg) jaarlijks een collectief plan maakte. M.i.v. 2016
verzorgt Natuurrijk Limburg deze omdat de genoemde gebiedscoördinatoren in ons
collectief werkzaam zijn. Dit is puur een administratieve actie.

2.2 Toekomstgericht
Naast de onderdelen uit het werkplan 2017 zijn ook een aantal relevante bewegingen op
gang gekomen. Het gaat hierbij met name om een stuk vermaatschappelijking in de vorm
van de “Groene Demarrage” met het landschapsfonds als katalysator maar ook vanuit de
landbouw is een beweging of liever nog transitie aanstaande in de vorm van
“Natuurinclusieve landbouw”.

2.2.1 Groene Demarrage
In 2017 is in samenwerking met IKL het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een
visie op de vermaatschappelijking van het landschap in Limburg. Deze sessie om te komen
tot deze visie was met medewerking van Provincie Limburg, WUR, IVN en Imagro.
Uiteindelijk is geconstateerd dat een beweging op gang gebracht moet worden getiteld “de
Groene Demarrage”. Essentie hiervan is dat het Limburgse landschap een plek is waarbij
inwoners zich eigenaar en verantwoordelijk voelen en waar ze kunnen leven, wonen en
werken → Landgoed Limburg. De Groene Demarrage moet leiden tot Landgoed Limburg
door in het landschap het verschil te maken met uitvoering van concrete projecten (ANLb,
landschapsprojecten, natuurinclusieve landbouw etc.). Financiering geschiedt niet enkel
door overheden maar ook door maatschappij en burgers middels het nog in te stellen
Landschapsfonds. De Groene Demarrage is in 2017 gestart maar de versnelling zal ook in
2018 moeten doorzetten.

2.2.2 Natuurinclusieve Landbouw
De landbouw is steeds meer gewend geraakt aan het gebruik van grondstoffen (kunstmest,
bestrijdingsmiddelen, antibiotica, water etc.) die “vroeger” niet gebruikelijk waren. Gevolg
hiervan is dat bv de biodiversiteit teruggedrongen is. Vaak gedwongen/geadviseerd door
wet- en regelgeving, banken en erfbetreders. De laatste jaren zien we een trendbreuk en is
bv het gebruik van antibiotica sterk teruggedrongen. Ook op het gebied van biodiversiteit
komt het besef dat bedrijven die biodiversiteit bevorderen en benutten veerkrachtiger zijn.
In 2017 heeft veelal bewustwording ertoe bijgedragen dat het agrarisch netwerk en
overheden overtuigd zijn van de nut en noodzaak van bovenstaande, inmiddels vertaald in
een natuurinclusieve landbouw. In 2017 is een pilot ontwikkeld die juist dat in de Limburgse
landbouw wil bevorderen. Het gaat hierbij om de pilot “Groen, productief en levend
Limburg”.

